
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/407/18 

Rady Miejskiej w Mszczonowie  

z dnia 22 sierpnia 2018r. 

 

W N I O S E K 

o udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca 

węglowego na na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny 

lub pompę ciepła1 

 

1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, użytkownika 

wieczystego,  współużytkownika wieczystego, zarządcy budynku/działki)2  

Imię…………………………………………………...………. 

Nazwisko/Nazwa…………………………………………........ 

…………………………………………………………….…… 

PESEL: .................................................................................. 

2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 

Miejscowość: ...............………………………………………. 

Ulica:..............………………………………………………… 

Nr domu: ..............…………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ...............………………………………. 

3. Miejsce realizacji zadania 

Miejscowość: ...............………………………………………. 

Ulica: .............………………………………………………… 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości: …………………… 

4. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 

współużytkowanie wieczyste) 

.……………………………………………………………………………………………… 

Numer księgi wieczystej: .............................................................................................................. 

5. Lokalizacja zadania planowanego do zrealizowania w …………………. roku 

Numer działki ………………… obręb ewidencyjny …………………………………….. 

miejscowość …………………………………. ulica…………………………. nr …………. 3  

6. Planowany termin realizacji zadania oraz koszt zakupu kotła c.o. zgazowującego drewno 

(holzgas), kotła gazowego,  olejowego, elektrycznego, pompy ciepła1  

Data rozpoczęcia: ………………………………….rok 

Data zakończenia: ………………………………... rok 

7. Szacunkowy koszt zakupu kotła c.o. zgazowującego drewno (holzgas), kotła gazowego, 

olejowego, elektrycznego, pompy ciepła3:  ………………………… zł brutto 

       

                                                          ……………………………………………………. 

       ( data i podpis wnioskodawcy)2)  

fnote://31D54B42-E786-4151-84D6-BEEBE7924E75/
fnote://CBBEB684-9047-49FF-BBF3-97EF6BAA136E/
fnote://F0BF4528-7DA5-4A7B-B8CF-A1B4238DB26B/


Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Mszczonów, reprezentowana przez Burmistrza 

Mszczonowa z siedzibą w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1. Inspektorem ochrony danych osobowych 

jest Pani Małgorzata Krajewska e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

Celem przetwarzania danych jest przyznanie dotacji na realizację inwestycji polegającej zgodnie 

z wnioskiem udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca 

węglowego na na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub 

pompę ciepła1). Dla realizacji tego celu gromadzone są następujące dane osobowe: nazwisko, imię, 

Pesel, adres zamieszkania, imiona i nazwiska współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych 

nieruchomości. Skutkiem niepodania wymienionych wyżej danych, będzie odmowa udzielenia dotacji  

na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca 

węglowego na na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub 

pompę ciepła1). Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią 

archiwalną określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Osoba, której dane osobowe dotyczą,  ma prawo żądać dostępu do tych danych, ma prawo żądać 

sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz przysługuje jej prawo skargi do organu 

nadzorczego. 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, w celu realizacji 

inwestycji. 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej,  

złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały (o ile dotyczy), 

3. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały (o ile dotyczy), 

4. Zgoda współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały, 

5. Kserokopia  umowy  kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania 

gazowego, w przypadku wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. 

6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji poświadczająca spełnienie wymogów 

emisyjnych 5 klasy jakości dla normy PN-EN 303-5:2012 - w przypadku kotłów zgazowujących drewno 

(holzgas). 

7. Oświadczenie właściciela (właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, 

współużytkownika wieczystego, zarządcy budynku/działki) nieruchomości o posiadanym piecu 

węglowym (załącznik do załącznika nr 4 do uc 


